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Trwydded chwaraeon dŵr - Gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb 

Cronfa Ddŵr Lliw Isaf 

Mae Cronfeydd Dŵr Lliw yn safle o harddwch naturiol eithriadol ac yn rhan o Barc Rhanbarthol y 

Cymoedd, un o'r ardaloedd o dirweddau o bwys arbennig sy'n diffinio Cymru.  Mae'r cronfeydd yn 

gorwedd wrth galon golygfeydd mynyddig bendigedig ar gyrion Abertawe.  Mae'r cronfeydd wedi eu 

hamgylchynu gan frithwaith o gynefinoedd, ac maent yn cynnal amrywiaeth eang o fflora a ffawna, y 

mae llawer ohonynt yn brin. Mae'r safle eisoes yn boblogaidd iawn gyda phobl leol, ac mae yna gaffi, 

tai bach a maes parcio ar y safle. 

Mae gan Ddŵr Cymru ddyhead tymor hir i ddatblygu rhagor o safleoedd fel hybiau ar gyfer hamdden, 

iechyd a lles, gan ailgysylltu pobl â'r dŵr a'n hamgylchedd bendigedig. Trwy weithio mewn 

partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Abertawe a Chanŵio Cymru gosodwyd pontŵn sy'n 

ei gwneud yn hwylus i bobl o bob gallu fynd i'r dŵr, ynghyd â chyfleusterau golchi at ddibenion 

bioddiogelwch.   

Nawr mae Dŵr Cymru'n cynnig y cyfle i rywun sydd â diddordeb gynnal gweithgareddau chwaraeon 

dŵr yng nghronfa ddŵr Lliw, a hynny am gyfnod o 12 mis. 

Y cyfle 

Rydyn ni'n gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan unigolion, clybiau neu sefydliadau chwaraeon 

sydd am gyflwyno cynigion i gynnal gweithgareddau chwaraeon dŵr heb fodur yng nghronfa ddŵr 

Lliw Isaf. 

Gallai hynny gynnwys: llogi offer rhwyf-fyrddio, canŵio, caiacio neu chwaraeon dŵr eraill heb fodur 

sy'n addas i'w lansio o'r llithrfa ddynodedig; gweithgareddau dan arweiniad, hyfforddiant a gwerthu 

hawlenni hunan-lansio. 

Lleoliad 

Mae'r drwydded yn cynnwys defnyddio ardaloedd dynodedig o gronfa ddŵr Lliw Isaf, y llithrfa, y 

pontŵn a'r cyfleusterau golchi ar y safle fel y mae'r map yn ei ddangos 

Yr Amserlen 

Mae'r amserlen fel a ganlyn: 

• Gwahodd mynegiannau o ddiddordeb o ddydd Mercher, 8 Mehefin 2022 ymlaen. 

• Caniateir cwestiynau o ddydd Mercher, 8 Mehefin 2022 ymlaen trwy e-bost: 

estates@dwrcymru.com, gan nodi: “[enw eich cwmni] + cais am drwydded chwaraeon dŵr 

Lliw Isaf” yn y llinell pwnc. 

• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 24 Mehefin 2022. 

• Yn amodol ar gwblhau'r broses gymeradwyo, gallai’r drwydded i weithredu gychwyn ym mis 

Gorffennaf 2022. 

 

Oriau gweithredu 

8am i 6.30pm (neu pan fydd hi'n nosi, p'run bynnag sydd gynharaf). 
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Amodau 

Nid oes rhwymedigaeth ar DCWW i dderbyn neu fod yn rhwym wrth unrhyw gynigion sy'n dod i law. 

Mae'n cadw'r hawl i amrywio amodau a thelerau'r cyfle sy'n cael ei farchnata. 

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am y drwydded: 

• gydweithio'n agos â'r caffi, y gymdeithas bysgota, a rhanddeiliaid y lleoliad trwyddedig, gan 

ddangos ystyriaeth i drigolion lleol a'r holl ddefnyddwyr eraill 

• caniatáu mynediad i ddeiliaid trwyddedau, a helpu i reoli mynediad diawdurdod.   

• cydymffurfio â chynghorion diogelwch dŵr DCWW a chyrff llywodraethu cenedlaethol y 

gwahanol fathau o chwaraeon 

• dangos ymwybyddiaeth o amodau'r tywydd yn lleol  

• dangos ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bioddiogelwch ac ansawdd dŵr 

• dangos ymwybyddiaeth am y peryglon posibl sy'n gysylltiedig â chronfeydd dŵr gweithredol 

Y Gofynion 

Ymgeisiwch trwy roi gyflwyno eich cynnig busnes. Cofiwch gynnwys unrhyw fanteision penodol rydych 

chi'n teimlo y bydd eich busnes yn eu cynnig i gronfeydd Lliw. 

Yn rhan o'ch cais, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'r canlynol hefyd: 

• yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am o leiaf £10m 

• tystiolaeth o gymwysterau a/neu aelodaeth o gyrff perthnasol i addysgu'r chwaraeon dŵr o 

dan sylw  

• Asesiad o Risg, Gweithdrefnau Gweithredu Arferol, Cynllun Argyfwng ac Asesiad Risg Dyddiol 

ar gyfer pob gweithgaredd 

• nifer yr aelodau o staff fydd ar y safle yn ystod oriau gweithredu a’r 

• cymarebau diogelwch ar gyfer pob gweithgaredd  

• cymwysterau cymorth cyntaf / achub bywyd 

• gweithdrefnau diogelu, gan gynnwys archwiliadau DBS  

Sut i wneud cais 

Cyflwynwch eich cynnig a'r holl ddogfennau ategol trwy e-bost i: estates@dwrcymru.com, gan nodi: 

“[enw eich cwmni] + cais am drwydded chwaraeon dŵr Lliw Isaf” yn y llinell pwnc 


